
Początek historii Harcerstwa 
 
W czasie gdy Baden-Powell zakładał w Anglii „Scouting for Boys”, Polska była od 
ponad stu lat pod zaborami: rosyjskimi, niemieckimi i austriackimi. W tym trudnym i 
długim okresie niewoli, na terenie Polski powstawały liczne ruchy i organizacje 
młodzieżowe. Organizacje te działały głownie tajnie i miały różne cele, jak 
utrzymywanie wśród młodzieży ducha narodowego, ideałów chrześcijańskich i 
niepodległościowych. 
 
Do najważniejszych z tych organizacji należały:  

• Sokół – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne – propagował odrodzenie 
fizyczne  

• Eleusis – ruch etyczny dążący do odrodzenia duchowego Polski i ludzkości – 
propagował wstrzemiężliwość i walkę z nałogami  

• Zarzewie – ruch niepodległościowy  

• Filarecja – organizacja propagująca rozwój poczucia świadomości 
narodowej, patriotyzm i pracę nad sobą 

 
Gdy idea Baden-Powellowskiego skautingu zawędrowała na ziemie polskie, grunt 
był już przygotowany dzięki tym ruchom młodzieżowym i szybki rozwój harcerstwa 
był zapewniony. 
 
1909 

 

Pierwsze w Polsce wiadomości o skautingu 
Baden-Powella. 
Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powella 
„Scouting for Boys”, która wychodzi w 
polskim wydaniu. 
 

1910 W Warszawie i Lwowie tworzą się pierwsze polskie drużyny prowadzone na 
zasadach zbliżonych do skautowych. 
 

1911 Powstaje pierwsza żeńska drużyna pod nazwą III Lwowska Drużyna im. 
Pułkownika E. Platerównej – drużynową jest Olga Drahonowska. 
 
Wychodzi pierwsze polskie pismo skautowe pt. „Skaut”, którego 
redaktorem jest Andrzej Małkowski. W piśmie ukazuje się tekst ślubowania 
skautowego – pierwsze przyrzeczenie. W „Skaucie” również ukazuje się po 
raz pierwszy tekst wiersza „Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy” pióra I. 
Kozielewskiego, do którego refren skomponowała Olga Drahonowska. 
 

1912 Lwowska drużyna Olgi Drahonowskiej wprowadza zwyczaj witania się 
hasłem „Czuwaj”. 
 

1913 Polska reprezentacja na międzynarodowym zlocie skautowym w 
Birmingham, Anglia, z Małkowskim na czele. W wyniku wizytacji polskiego 
obozu, Baden-Powell uznaje ruch Polski za skautowy. Nad obozem polskim 
powiewa biało-czerwona flaga, mimo protestów zgłaszanych przez 



delegacje państw zaborczych. 
 

 
1913 Birmingham – Baden-Powell wita polskich skautów 

 
W październiku 1913r. wprowadzono jednolite oznaki skautowe 
obowiązujące do dziś: krzyż harcerski i lilijka. 

 
 


